
                    MİLLİ ŞAİRİMİZİN GÖZÜNDE CANLANAN GENÇLİK 

 

           Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Türk 

milleti için değerini kelimelerle anlatamayacağımız şahsiyetlerden biridir. Bunun en önemli 

göstergesi İstiklal Marşı gibi bir eser bırakmasıdır. Burada şunu da ki; ekleyelim İstiklal Marşını 

bize hediye etmesinin önemini daha açık bir şekilde gözler önüne sermiş olalım, kendisi aslen 

Arnavut olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy,  Türk milletine bağımsızlık sembolü olan marşı 

hiçbir karşılık beklemeden yazmıştır 

            Türk milletine değer veren Mehmet Akif Ersoy Türk milleti içinde gençliği ayrı bir 

kefeye koymuştur.  Geçmişten günümüze kadar geçen zamanda da tüm toplumlarda gençlik 

referans noktası olmuştur. Milli şairimizin nazarında da gençlik önemini her daim korumuştur. 

Çünkü Mehmet Akif Ersoy biliyordu ki gençlik geçmiş ile gelecek arasında köprü işlevi 

görebilir.  Geçmişini unutmayan bir gençlikte varsa geçmişteki hatalarından ders çıkarır ve 

geçmişindeki hataları bir daha tekrar etmemek üzere terk eder. Böyle toplumlarda her alanda 

diğerlerinden bir adım daha önde olur. Milli şairimiz bunların bilincinde olarak Safahat 

külliyatının 6. Bölümünde “Asım”  başlığı altında gençliğe seslenmiştir. Mehmet Akif Ersoy 

bu seslenmesinde gençlerde bulunmasını arzu ettiği birtakım özellikleri dile getirmiştir. Milli 

şairin hem Asım başlığı altında kaleme aldığı özellikleri hem de diğer eserlerinde göze çarpan 

özellikleri Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden gençlik diyerek listeleyelim: 

             Beden Yapısı: Milli şairimiz gençliğin sporla ilgilenmelerini arzu eder. Gençliğin 

sporla ilgilenmeleri demek atletik bir vücut yapısına sahip olmaları demektir. Sağlıklı bir 

vücuda sahip olan gençlik ülkesine her alanda daha iyi bir hizmet sunabilir.  (Her şey kafada 

şekillenir ama bu da sağlıklı bir vücuda sahip olmakla mümkün olur). Bu konuya hemen bir 

misal getirelim. Ülkemizin asker niteliğine sahip olan sağlıklı gençlerinin sayısı yeterli sayıda 

olmasa ülkemiz başka ülkelerden para ile asker alacaktır. Gelin görün ki başka ülkelerden alınan 

askerler milli duygular  (vatan, bayrak sevgisi ) ile hareket etmeyecekleri için herhangi  bir 

savaştan zafer elde etme olasılığı düşüktür. Bu misalden de hareketle sağlıklı bir genç nüfusa 

sahip olmak daha hızlı kalkınan bir ülke olabilmek için sayacağımız etkenlerin en önemlileri 

arasında yer alır. 

           Beden yapısı sağlam olan gençliğimizin ruhuyla buna bakalım. 

           Ruhsal Yapı: Alın teri ile bir yere gelen gençlik görmek isteyen Mehmet Akif Ersoy 

gençliğin tembel olmamasını, çalışkan olmasını istiyorsa da bütün bunları yaparken gençliğin 

hırstan ve kıskançlıktan uzak durmasını istiyor. 

           Eğitim ve Öğretim: Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy eğitim ve öğretime de büyük 

önem vermiş, neredeyse pasta diliminin büyük bir bölümünü eğitim ve öğretime ayırmıştır. 

Nasıl ayırmasın ki? Türk milletinin benimsediği din olan İslam dininin ilk vahyi  “Oku” dur. 

Alak suresinin ilk beş ayeti: “ Yaratan  Rabbi‘ nin  adıyla oku! O, insanı bir alak’tan yarattı. 

Kalemle(yazmayı)öğreten, insana bilmediğini belleten Rabbi’in sonsuz kerem sahibidir.”Alak 

Suresi’ni de göz önüne aldığımızda Milli şairimizin ne denli haklı olduğunu bir kez daha 



anlamış oluyoruz. Milli şairimiz eğitim ve öğretime verdiği değeri şu sözleriyle de 

desteklemekte fayda görüyorum. İşte o sözler: 

        “Hadi ikmale tez elden, Hadi sen 

         Çünkü milletin ikbali için, evladım 

         Marifet bir de fazilet … 

         İki kudret lazım .” 

         Milli şairimizin eğitim ve öğretim hassasiyetini kendi telaffuzuyla pekiştirdik... 

         Dindarlık: Milli şairimizin gençlerde görmek istediği bir diğer vasıf ise din duygusudur. 

Şuna dikkat çekmekte fayda var ki Mehmet Akif Ersoy’un istediği dindarlık cehalet dindarlığı 

olmamalıdır. Din hakkında bir şey bilmediği halde biliyor gibi ya da kulaktan dolma dindarlık 

istemiyor. Mehmet Akif’in gençlerde görmek  istediği dindarlık (yaşlı Müslümanların dindar 

olmasını istemiyor gibi bir mana çıkmasın.) Allah katında da kabul gören dindarlık Kur’an –ı 

Kerim’den, sünnetten ya da başka kaynaklardan araştırılıp öğrenilen dini bilgi ile yüklü 

olmasını arzu ediyor. Şu sözler durumu özetler niteliktedir. İşte durumu özetleyen o sözler: 

         “Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din, 

          Diri doğmuş, duracak dipdiri, durdukça zemin. 

          Ölüler dini olmadığı yanı eli neden hiçbir şey gelmeyenler gibi durmayın araştırıp    

öğrenin.” 

           Vatan Sevgisi: İnsanların temel ihtiyaçlarını beslenme, barınma ve korunma olarak 

sıralayabiliriz. Bu temel ihtiyaçlar doğrultusunda insanlar beslenme ihtiyaçlarını farklı 

mekanlarda giderebilse de barınma ihtiyacını farklı bölgelerde gidermeye kalksa göç etmek 

zorunda kalacaktır. Göç ederken de sınırlı sayıda eşya götürebileceği için insanların temel 

haklarından olan barınmayı tam manasıyla karşılayamayacaktır. Milli şairimiz de bunun 

farkında olduğu için gençlerde görmek istediği vasıflar arasında vatan sevgisini de saymaktadır. 

Vatanın önemini Türk gençliğinin diğer milletlerin gençliğinden daha iyi idrak etmesi lazım. 

Neden mi? Bu vatan kolay kazanılmadı bir karış toprağımız aziz şehitlerimizin kanları ile 

sulandı  halen daha sulanmaya devam ediliyor. Ülkemizin stratejik olarak önemli bir konuma 

sahip olması sebebiyle geçmişten günümüze kadar geçen o süre zarfında ülkemiz üzerinde 

oynanmak üzere bir sürü senaryo yazdılar. Bu senaryoların bir kısmını ülkemiz üzerinde 

oynadılar. Bir kısmının ise ülkemiz üzerinde oynanmasına izin vermedik. Günümüzde de 

ülkemiz üzerinde oynanmak için birçok senaryo yazsalar da 2.Abdülhamit Han’ın da dediği 

gibi canlı bir beden üzerinde ameliyat yaptırmıyoruz. Vatanımızın için verilen mücadeleyi 

Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletine hediye ettiği İstiklal Marşı mısralarımız ile daha iyi 

anlarız işte o mısralar: 

           “Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, 

             Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 



            Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 

            Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

           Bu dizeden de anladık ki vatanımız kolay kazanılmamış. Mehmet Akif Ersoy’un  Türk 

gençliğinde vatan sevgisi vasfının bulunmasını istemesinin başka bir sebebi de şudur: Eğer Türk 

gençliğinde vatan sevgisi olursa vatanımız elden gitmeyecek hep bizim kalacaktır. Milli 

şairimizin şu sözü bu duruma işaret ediyor.” Sahipsiz olan memleketin batması haktır”. Türk 

genci de bünyesinde barındırdığı vatan sevgisi ile vatanına sahip çıkacaktır. 

            Ahlak: Milli şairimiz ahlakı öz olarak tanımlamıştır. Buradan hareketle diyebiliriz ki 

özüne sahip çıkmış bir gençlik arzulamaktadır. Özü bozulmamış gençlik demek yozlaşmamış 

bir toplum anlamına gelir ki asimile olmayan toplumlar yani ahlak yoksunu olmayan bir toplum 

sürekli gelişecektir. Mehmet Akif Ersoy’un Türk gençliğinin hayatında çizgi olarak takip 

etmesi durumunda ahlaki yoksuna uğramayacak olduğu sözü sizinle paylaşmak isterim. Türk 

gençliğinin ahlak çizgisi olması gereken o söz: 

           “Ne ibrettir , 

             Kızarmak bilmeyen çehren , 

             Bırak kardeşim tahsili; 

             Git önce edep, haya öğren!” 

             Eğitim ve öğretime pastadan en büyük payı ayırdı dediğimiz milli şairimiz haya ve edep 

yoksa tahsili bırak git diyorsa demek ki ahlak Türk gençliğinin şah damarıdır. Ahlak yok olursa 

toplum çöküntüye uğrar. 

             Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Türk gençliğinde bulunmasını arzu ettiği vasıfları 

açıklamaya çalıştık. Bir Türk genci olarak kendime soruyorum Mehmet Akif Ersoy’un gözünde 

canlanan genliğin neresindeyim acaba? Ben kendi iç mukayesemi  yaparken  tüm Türk 

gençliğini de kendi  iç mukayesesini yapmaya davet ediyorum. 

 

 

                                                                                                                                     NAZLI ÇİFTCİ 

                                                                                  ORTACA ANADOLU İMAM –HATİP LİSESİ 

                                                                                                                                        12/B      No:27 


